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Inleiding

Het voornemen is om op de planlocatie Haansberg 41 te Etten-Leur permanente teeltondersteunende voorzieningen te realiseren. In het voorliggend plan is de landschappe-
lijke inpassing voor de ontwikkeling opgenomen en daarnaast onderbouwd hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap van 
de provincie Noord-Brabant.

Het landschapsplan is als volgt opgebouwd:

•	 Landschappelijke inpassing.
•	 Beheer landschappelijke elementen.

Planlocatie



-5- LANDSCHAPPELIJKE INPASSING - HAANSBERG 41 - ETTEN-LEUR

Landschappelijke inpassing

Haansberg

Schuur

Woning

Te realiseren struweelhaag
360 M²

Te realiseren teeltondersteunende 
voorzieningen
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Landschappelijke inpassing
Beeldkwaliteit:

De landschappelijke inpassing moet een kwaliteitsverbetering zijn voor het landschap. Gemeente Etten-Leur heeft in zijn structuurvisie landschapspakketten opgesteld voor dit
gebied, deze pakketten versterken het landschap. Op planlocatie Haansberg wordt het landschapspakket ‘Struweelhaag’ gerealiseerd. Langs de gehele de oostzijde van het perceel
wordt een struweelhaag gerealiseerd met een onderhoudsstrook van anderhalve meter tussen perceelsgrens en struweelhaag. Met dit landschapselement wordt het zicht op de 
teeltondersteunde voorzieningen weggenomen vanuit de naast gelegen woon/werk percelen, wat zorgt voor privacy.

Beplanting:
Om de beeldkwaliteit te verhogen is er gekozen voor inheemse boom en struiksoorten. Gezien de bestaande landschapselementen en de structuurvisie van de gemeente Etten- 
Leur wordt hierop de keuze van de beplanting aangepast. Per landschappakket wordt aangegeven welke soorten worden gebruikt.

Struweelhaag 120 meter lang, 3 meter breed (360M2):

Het landschapselement ‘Struweelhaag’ valt onder het landschapspakket L6A (STIKA). Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

-  Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter breed;
-  Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 6 jaar op tenminste 1 meter
 hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar
 worden teruggesnoeid;
-  Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element
 worden verwerkt;
-  Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
 binnen 5 meter vanaf het element;
-  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
 pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
 duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
 Robinia) middels een stobbenbehandeling;
-  Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
 stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
 niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
-  Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
-  Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15
 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.

Voor de Struweelhaag wordt anderhalve plant per vierkante meter gebruikt.
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Soort maat Aantal
Latijnse naam Nederlandse naam

Prunus spinosa Sleedoorn 60/100 84
Rhamnus Cathartica Vuilboom 60/100 74
Cornus sanguineum Rode kornoelje 60/100 74
Carpinus betulus Haagbeuk 60/100 124
Ligustrum vulgare Wilde liguster 60/100 124
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Beheer Landschappelijke elementen:
Struweelhaag:

Beheer:
1. Hoogte beplanting is afhankelijk van het in te passen object (passende hoogte);
2. De beplanting kan vrij uitgroeien en overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar worden teruggesnoeid in de periode tussen 24 juni (St. Jan) en 30 

september. Ook kan men de takken doorvlechten;
3. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de beplanting worden verwerkt;
4. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de beplanting is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruis-

kruid en Japanse duizendknoop;
5. Bij beweiding van de onderhoudsstrook of andere aangrenzende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van de beplanting 

wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van de beplanting zelf;
6. Grondbewerking van de eigen aangrenzende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan de beplanting wordt voorkomen;
7. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart;
8. Overkokende beplanting mag gesnoeid worden in de periode tussen 24 juni (St. Jan) en 1 oktober tot erfgrens, een raster of onderhoudsstrook;
9. Voor alle beheerswerkzaamheden geldt dat het beheer zodanig uitgevoerd wordt dat het eindbeeld zo spoedig mogelijk wordt bereikt en vervolgens in stand gehouden wordt. 

Er mag niet meer beheer plaatsvinden dan voor een voortvarende ontwikkeling en goede instandhouding van de beplanting nodig is. Indien kennis over het beheer niet voor-
handen is, dient men hiervoor deskundig advies in te winnen dan wel deskundig personeel in te schakelen.

Eindbeeld:
1. Permanent gesloten beplanting gevormd door een extensief beheerde struweelhaag bestaande uit daarvoor geschikte inheemse soorten; boomlaag in de vorm van boven-

staanders toegestaan.
2. Bomen en struiken moeten kunnen uitgroeien naar minimale breedte van 2 meter; hoogte afhankelijk van het in te passen object, d.w.z. van voldoende hoogte om het object in 

het landschap te camoufleren.
3. Overkokende beplanting mag verwijderd worden tot erfgrens, raster of onderhoudsstrook.


